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Firemní proﬁl
Naše ﬁrma se prezentuje pod registrovanou značkou Sunset
Group® a pohybuje se v oboru stínící techniky již několik let
a za tu dobu jsme získali zkušenosti s montáží a prodejem
žaluzií, předokenních rolet, markýz a mnoha dalších produktů.
Tyto zkušenosti jsou dnes pro nás velmi cenné a tvoří základní
kámen naší ﬁlozoﬁe - vybírat ty nejkvalitnější výrobky od svých
dodavatelů a zprostředkovat maximální užitek z těchto produktů
našim zákazníkům.
Od roku 2011 má naše ﬁrma výhradní zastoupení pro ČR a SR na
trubkové motory značky ALBE. Cílem naším i našeho německého
dodavatele ALBE GmbH je dodat zákazníkovi vysoce kvalitní
trubkové motory, které Vám pomohou s automatizací vašeho
domu či domácnosti. Naše motory prochází důkladnou kontrolou
a každý motor nese označení TÜV a CE certiﬁkace, i proto pro
své motory nabízíme záruku 3 roky.
Mezi nejsilnější stránky našich trubkových motorů patří velmi
tichý chod, jednoduchá instalace, dlouhá životnost a vysoký
výkon. Jsou ideálním řešením pro ovládání předokenních rolet,
markýz, rolovacích garážových vrat a jiných navíjecích systémů.
Toto a mnohé další jsou důvody, které pro Vás dělají z naší ﬁrmy
ideálního partnera.
Kompletní přehled našich produktů najdete také na internetových
stránkách www.trubkovemotory.cz.
Rádi Vám poradíme!
Váš tým Sunset Group
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Pohony
Trubkové motory se skládají z motoru, převodovky, ochrany proti
přehřátí a koncového spínače.
Síla vzniklá v motoru se přenáší přes planetovou převodovku
na unašeč. Tím se několikrát zesílí výkon vytvořený motorem
a přizpůsobí se rychlost otáčení.
Použitím speciálních umělých hmot a kovových součástí se
dosahuje optimální tichosti a výkonu.
Ochrana proti přehřátí chrání spolehlivě motor před přetížením
nebo působením vysokých teplot.
Koncový spínač slouží k ovládání a dává motoru nezbytné povely
k odpojení při dosažení nastaveného bodu.
U motorů s automatickým nastavením koncové polohy jsou
mechanické části koncového spínače nahrazeny elektronikou.

Box - zadní část

Bočnice
Trubkový motor

Bočnice
Hřídel

Lamely

Box - přední část
(odnímatelná)
Vodící lišta

Roletový pancíř
Vodící lišta
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Příklad výpočtu
Výpočet síly motoru dle plochy pancíře

Vynásobením výšky x šířky se vypočítá
plocha pancíře.

např. výška 2,4 m × 2,2 m
šířka = 5,28 m2 plocha

5,28 m2

výška 2,4 m

šířka 2,2 m
Podle materiálu pancíře se plocha vynásobí
následujícími hodnotami:

PVC 4,5 - 5 kg/m2

Hliník 5 - 5,5 kg/m2

Dřevo 10 kg/m2

Tedy při použití hliníkové rolety by to bylo

5,28 × 5 kg = 26,40 kg.

Na základě tohoto výpočtu se může zvolit
potřebný pohon.
Model

max. tažná síla

Sirius N 10/16

20 kg

Imbius N 15/17

30 kg

Imbius N 20/17

38 kg

Imbius N 30/17

55 kg

Imbius N 50/17

98 kg

Mějte, prosím, na paměti:
Vypočtená tažná síla nebere
v úvahu ztráty, které vznikají třením
při činnosti pohonu.
Výpočet tažné síly se vztahuje i na naše
elektronické motory a motory s přijímačem.
Motor by neměl být přetěžován, ale zároveň
by neměl pracovat výrazně pod doporučeným
zatížením motoru. (Viz. tabulka výpočtu)
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Trubkové motory Imbius N
»s tichou převodovkou«
»Oblíbenec mezi odborníky«
Tento pohon byl navrhován s několika doplňkovými možnostmi.
Například může být odstraněn 4-hranný trn. Pak je k dipozici
možnost snadné instalace do předokenních rolet v užších místech.
Dále se vyznačuje tichou převodovkou, která snižuje rušivé zvuky
motoru!
Je možné ho přizpůsobit a využít pro různé velikosti hřídelí.
Koncový spínač Adaptér

Nastavení koncových dorazů se u tohoto modelu provádí
nastavovacími šrouby pomocí imbus klíče. I tento pohon je jako náš
celý sortiment, bezúdržbový.
Obsah balení: Trubkový motor, UNI držák pro předchystané boxy,
adaptér a osmihranný unašeč 60 mm, nastavovací imbus klíč
a manuál.

Motor
Unašeč

Název
(mechanický)

Imbius N 10Nm

Imbius N 15Nm

Imbius N 20Nm

Imbius N 30Nm

Imbius N 50Nm

Napětí (V)

230 ~ 50Hz

230 ~ 50Hz

230 ~ 50Hz

230 ~ 50Hz

230 ~ 50Hz

Výkon (W)

120

150

170

240

270

Odběr (A)

0,55

0,7

0,8

1,1

1,2

Otáčky (ot/min)

16

16

16

16

12

Točivý moment (Nm)

10

15

20

30

50

max. doba běhu (min)

4

4

4

4

4

Třída izolace

F

F

F

F

F

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

max. počet otáček

22

16

22

22

22

Délka kabelu (m)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Ø 45 × 560

Ø 45 × 580

Ø 45 × 580

Ø 45 × 580

Ø 45 × 580

Krytí

Rozměry (mm)
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Typ.č. 01MI5010

Typ.č. 01MI5015

Typ.č. 01MI5020

Typ.č. 01MI5030

Typ.č. 01MI5050

Trubkové motory Imbius M
»Vždy připraven«
Spojka nouzového ručního pohonu Koncový spínač Adaptér

Díky nouzové převodovce s možností ručního pohonu lze tímto
motorem manuálně otáčet při výpadku napájení pomocí nouzové
kliky, a to bez přenastavování koncových dorazů.
Tento motor nalezne využití hlavně u rolovacích vrat nebo
v zemích se zvýšenou pravděpodobností výpadku elektrické
energie. Nastavení koncových dorazů se u tohoto motoru děje
podobně jako u modelu Imbius pomocí nastavovacího šroubu
na imbus klíč. Také k tomuto pohonu najdete v naší nabídce
odpovídající adaptéry pro různé velikosti hřídelí a jejich tvary a také
různá ložiska.
Obsah balení: Trubkový motor, UNI držák, adaptér a osmihranný
unašeč 60 mm, nastavovací imbus klíč a manuál.

Motor
Unašeč

Nouzová klika pro pohon + úchyt pro motory Imbius M
Typ.č. 03SNHK
Název
(mechanický)

Imbius M 20Nm

Imbius M 30Nm

Typ.č. 01MMA5020

Typ.č. 01MMA5030

Napětí (V)

230 ~ 50Hz

230 ~ 50Hz

Výkon (W)

240

240

Odběr (A)

1,1

1,1

Otáčky (ot/min)

16

16

Točivý moment (Nm)

20

30

max. doba běhu (min)

4

4

Třída izolace

F

F

IP44

IP44

max. počet otáček

20

20

Délka kabelu (m)

1,5

1,5

Ø 45 × 655

Ø 45 × 655

Krytí

Rozměry (mm)

9

Trubkový motor Sirius N
»Výkon v kompaktním balení - malý ale šikovný
pro hřídele 40mm!«
Náš Sirius se vyznačuje svou velikostí. Tento pohon je ideální pro
použití s hřídelemi o průměru 40 mm.
S odpovídajícím příslušenstvím lze tento pohon nasadit v různých
typech boxů. Koncové dorazy tohoto typu se nastavují pomocí
imbus klíče.
Obsah balení: Trubkový motor, UNI držák, adaptér a osmihranný
unašeč 40 mm, nastavovací imbus klíč a manuál.

Koncový spínač

Název
(mechanický)

Sirius N 10Nm
Typ.č. 01MI4010

Napětí (V)

230 ~ 50Hz

Výkon (W)

150

Odběr (A)

0,65

Otáčky (ot/min)

16

Točivý moment (Nm)

10

max. doba běhu (min)

4

Třída izolace

4

Krytí

IP44

max. počet otáček

16

Délka kabelu (m)

2,5

Rozměry (mm)
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Adaptér

Ø 35 × 515

Motor

Unašeč

Trubkové motory Maximo
»V tichosti se skrývá síla …«
Náš silák vhodný pro rolety o hmotnosti nad 90 kg a s tažnou silou
až 180 kg při použití hřídele o průměru 70 mm.
Aby se mohl dobře vyrovnat i se silnějším přetížením, má tento
motor v převodovce řadu součástí vyrobených z oceli.
Stejně tak je tomu i s různými sadami adaptérů.
Součástí balení je i u tohoto motoru UNI držák. Nastavení se
u tohoto motoru děje podobně jako u modelu Imbius prostřednictvím
nastavovacího šroubu na imbus klíč.
Tyto motory se používají s hřídelemi o průměru od 70 mm.

S tažnou silou až 180 kg jde o nejsilnější trubkový motor ve své kategorii

Název
(mechanický)

Maximo 80Nm

Maximo 100Nm

Typ.č. 01MIMX7080

Typ.č. 01MIMX70100

Napětí (V)

230

230

Výkon (W)

410

500

Odběr (A)

1,80

2,20

Otáčky (ot/min)

12

12

Točivý moment (Nm)

80

100

max. doba běhu (min)

4

4

Třída izolace

F

F

IP44

IP44

max. počet otáček

18

18

Délka kabelu (m)

2

2

Ø 59 × 594

Ø 59 × 594

Krytí

Rozměry (mm)
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Řada Roal E-B
»Roal E-B s rozeznáním překážek«
Řada Roal E jsou elektronicky nastavitelné trubkové
motory, u nichž se pouhým stisknutím knoﬂíku na
tělese motoru nastaví koncové dorazy. Dále jsou
tyto motory vybaveny zařízením pro automatické
rozpoznání překážky, kdy se při překročení max.
tažné síly motoru, motor automaticky odpojí.

» Použití: Trubkový motor 10 Nm má tažnou sílu
19 kg a je určen pro rolety z PVC do plochy 4 m2
a rolety z hliníku do 3 m2.

Zastavení motoru na překážce nebo na dorazu se
děje pomocí elektromagnetické kotoučové brzdy.
Tím, že se motor ihned odpojí při rozpoznání
překážky, se zabraňuje poškození rolet. Planetová
převodovka je vyrobena z práškových kovů a proto je
motor tichý a sotva slyšitelný. Kromě toho je určen do
vlhkého prostředí a venkovních prostor.
Vestavěním motoru se zvyšuje bezpečnost proti
vloupání, neboť rolety nelze z venku vysunout vzhůru,
pakliže jsou použity aretační závěsy.
Dále motor obsahuje teplotní spínač jako ochranu
před přetížením.

» Použití: Trubkový motor 15 Nm má tažnou sílu
33 kg a je určen pro rolety z PVC do plochy 7 m2
a rolety z hliníku do 6 m2.
» Použití: Trubkový motor 25 Nm má tažnou sílu
48 kg a je určen pro rolety z PVC do plochy 9 m2
a rolety z hliníku do 7 m2.
» Nejsilnější motor této řady 40 Nm se hodí
například pro vaši markýzu.
Díky zesílené stavbě převodovky nemohou ani
vyšší zatížení tomuto motoru vůbec uškodit.
» Bez problémů zvládne pohnout pancířem až do
78 kg.

Výkres se zakótovanými rozměry najdete na straně 13

Doporučení: Aby rozeznání překážky fungovalo
bez problémů, je nutné použít aretační závěsy.

Název
(elektrický)

Roal E-B 10Nm

Roal E-B 10Nm

Roal E-B 15Nm

Roal E-B 25Nm

Roal E-B 40Nm

Typ.č. 01EBR4010

Typ.č. 01EBR5010

Typ.č. 01EBR5015

Typ.č. 01EBR5025

Typ.č. 01EBR5040

Napětí (V)

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

Výkon (W)

116

130

132

210

255

Odběr (A)

0,49

0,58

0,59

0,93

1,11

Otáčky (ot/min)

14

17

17

17

13

Točivý moment (Nm)

10

10

15

25

40

max. doba běhu (min)

4

4

4

4

4

Třída izolace

F

F

F

F

F

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

40

40

40

40

40

< 46

< 46

< 46

< 46

< 46

35 × 560 / 40

45 × 600 / 60

45 × 600 / 60

45 × 600 / 60

45 × 600 / 60

Krytí
max. počet otáček
Hlučnost (dB)
Rozměry: Ø × L / Ø hřídele (mm)
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Řada Roal E-A
»Motor s automatickým rozeznáním
překážek.«
Volba způsobu nastavení, komfort a jednoduchá obsluha řadí
motory Roal E-A mezi nejlepší ve své třídě.
» Použití: Trubkový motor 10 Nm má tažnou
sílu 18 kg a je určen pro rolety z PVC do
plochy 4 m2 a rolety z hliníku do 3 m2.
» Použití: Trubkový motor 15 Nm má tažnou
sílu 28 kg a je určen pro rolety z PVC do
plochy 6 m2 a rolety z hliníku do 5 m2.
» Použití: Trubkový motor 20 Nm má tažnou
sílu 38 kg a je určen pro rolety z PVC do
plochy 8 m2 a rolety z hliníku do 6,5 m2.

Tyto pohony se hodí pro hřídele od 60 mm. Motor se používá
převážně pro předokenní rolety nebo nadokenní boxy.
Koncové dorazy se mohou nastavit spínačem na tělese motoru
nebo pomocí propojovacího kabelu albe.
Motor je vybaven funkcí automatického rozeznání překážky, kdy
motor zastaví automaticky, když narazí na parapetu např. na
květináč, aniž by byla překročena max. tažná síla motoru.
Není nutné používat aretační závěsy!
Box rolety může zůstat po montáži uzavřený, protože koncové
dorazy, tak jako u všech našich motorů zůstanou uloženy i po
výpadku elektrického napájení.
Jako všechny motory albe je i tento motor bezúdržbový
a díky elektronicky ukládaným koncovým polohám prakticky
neopotřebovatelný.
Doporučení: Aby rozeznání překážek fungovalo
bez problémů, doporučujeme použít obvzvlášt u menších
rozměrů více závěsných pružin.

Název
(elektrický)

Roal E-A 10Nm

Roal E-A 15Nm

Roal E-A 20Nm

Typ.č. 01EAR5010

Typ.č. 01EAR5015

Typ.č. 01EAR5020

Napětí (V)

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

Výkon (W)

155

174

203

Odběr (A)

0,68

0,72

0,84

Otáčky (ot/min)

17

17

17

Točivý moment (Nm)

10

15

20

max. doba běhu (min)

4

4

4

Třída izolace

F

F

F

IP44

IP44

IP44

40

40

40

< 46

< 46

< 46

45 × 600 / 40

45 × 600 / 60

45 × 600 / 60

Krytí
max. počet otáček
Hlučnost (dB)
Rozměry: Ø × L / Ø hřídele (mm)

* Motory 30 a 40Nm jsou možné na dotaz.
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Řada Roal E
»Roal E s elektronicky ukládanými
koncovými polohami«
Jedná se o standardní elektronický motor, který
si opět díky velice jednoduchému nastavení najde
svého zákazníka.
Tyto pohony se hodí pro hřídele od 60 mm.
Motor se používá převážně pro předokenní rolety
nebo nadokenní boxy.

» Použití: Trubkový motor 10 Nm má tažnou sílu
19 kg a je určen pro rolety z PVC do plochy 4 m2
a rolety z hliníku do 3 m2.

Koncové dorazy se mohou nastavit spínačem na
tělese motoru nebo pomocí propojovacího kabelu
albe.

» Použití: Trubkový motor 15 Nm má tažnou sílu
33 kg a je určen pro rolety z PVC do plochy 7 m2
a rolety z hliníku do 6 m2.

Box rolety může zůstat po montáži uzavřený, protože
koncové dorazy, tak jako u všech našich motorů
zůstanou uloženy i po výpadku elektrického napájení.

» Použití: Trubkový motor 25 Nm má tažnou sílu
48 kg a je určen pro rolety z PVC do plochy 9 m2
a rolety z hliníku do 7 m2.

Jako všechny motory albe je i tento motor
bezúdržbový a díky elektronicky ukládaným koncovým
polohám prakticky neopotřebovatelný.

» Nejsilnější motor této řady 40 Nm se hodí
například pro vaši markýzu.
Díky zesílené stavbě převodovky nemohou ani
vyšší zatížení tomuto motoru vůbec uškodit. Bez
problémů zvládne pohnout částmi až do 78 kg.

Název
(elektrický)

Roal E 15Nm

Roal E 25Nm

Roal E 40Nm

Typ.č. 01ER5015

Typ.č. 01ER5025

Typ.č. 01ER5040

Napětí (V)

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

Výkon (W)

155

174

203

255

Odběr (A)

0,68

0,72

0,84

1,11

Otáčky (ot/min)

17

17

17

13

Točivý moment (Nm)

10

15

25

40

max. doba běhu (min)

4

4

4

4

Třída izolace

F

F

F

F

IP44

IP44

IP44

IP44

40

40

40

40

< 46

< 46

< 46

< 46

45 × 600 / 40

45 × 600 / 60

45 × 600 / 60

45 × 600 / 60

Krytí
max. počet otáček
Hlučnost (dB)
Rozměry: Ø × L / Ø hřídele (mm)
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Roal E 10Nm

Typ.č. 01ER5010

Řada Roal F
» Použití: Trubkový motor 10 Nm má tažnou sílu 19 kg
a je určen pro rolety z PVC do plochy 4 m2 a rolety
z hliníku do 3 m2.

»Roal F dálkově řízený s funkcí
rozeznáním překážek«

» Použití: Trubkový motor 15 Nm má tažnou sílu 33 kg
a je určen pro rolety z PVC do plochy 7 m2 a rolety
z hliníku do 6 m2.

Řada bezdrátových motorů Roal F se vyznačuje
jednoduchým nastavením pomocí rádiového vysílače
a také funkcí rozeznání překážky.

» Použití: Trubkový motor 25 Nm má tažnou sílu 48 kg
a je určen pro rolety z PVC do plochy 9 m2 a rolety
z hliníku do 7 m2.

Zastavení motoru na překážce nebo na dorazu se
děje pomocí elektromagnetické kotoučové brzdy.
Tím, že se motor ihned odpojí při rozpoznání
překážky, se zabraňuje poškození rolet.

» Nejsilnější motor této řady 40 Nm se hodí například
pro menší garážová vrata.
Díky zesílené stavbě převodovky nemohou ani vyšší
zatížení tomuto motoru vůbec uškodit. Bez problémů
zvládne pohnout částmi až do 78 kg.

Planetová převodovka je vyrobena z práškových
kovů a proto je motor tichý a sotva slyšitelný. Kromě
toho je určen do vlhkého prostředí a venkovních
prostor. Vestavěním motoru do rolet se zvyšuje
bezpečnost proti vloupání, neboť rolety nelze z venku
vysunout vzhůru. K tomuto účelu se použije pevné
spojení hřídele - aretační závěsy.
Dále motor obsahuje ochranný
teplotní spínač.

Novinka: Roal FM - motor vyvinut speciálně pro kazetové markýzy. K dostání na dotaz o síle 30 a 40Nm.
Adaptér 40mm

Adaptér 60mm

Adaptér 60mm

Adaptér 60mm

Adaptér 60mm

Roal F10 NM BE

Roal F10 NM BE

Roal F15 NM BE

Roal F25 NM BE

Roal F40 NM BE

Napětí (V)

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

Výkon (W)

116

130

132

210

255

Odběr (A)

0,49

0,58

0,59

0,93

1,11

Otáčky (ot/min)

14

17

17

17

13

Točivý moment (Nm)

10

10

15

25

40

max. doba běhu (min)

4

4

4

4

4

Třída izolace

F

F

F

F

F

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

40

40

40

40

40

< 46

< 46

< 46

< 46

< 46

35 × 560 / 40

45 × 600 / 60

45 × 600 / 60

45 × 600 / 60

45 × 600 / 60

Název (bezdrátový)

Krytí
max. počet otáček
Hlučnost (dB)
Rozměry: Ø × L / Ø hřídele (mm)

Typ.č.1FR4010

Typ.č.1FR5010

Typ.č.1FR5015

Typ.č.1FR5025

Typ.č.1FR5040
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Řada Roal M
Ve »velikosti« je síla [délka 370 mm]
Motory Roal M 10 & Roal M20, nejkratší ve své třídě.
Trubkový motor Roal M je konstrukčně podobný typu albe
Imbius. Rozdíl mezi oběma pohony je v jejich délce.
Motory Roal M mají délku od 370 mm a proto jsou víceúčelově
použitelné. Je jedno, zda chcete automatizovat okno ve vikýři
nebo v koupelně, náš motor Roal M 10 Nm je optimálním
řešením.
Nastavení koncových dorazů se u tohoto modelu provádí
nastavovacími šrouby na imbus klíč.
I tento pohon, jako náš celý sortiment, bezúdržbový.

» Použití: Trubkový motor 10 Nm má
tažnou sílu 18 kg a je určen pro rolety
z PVC do plochy 4 m2 a rolety z hliníku
do 3 m2.
» Použití: Trubkový motor 20 Nm má
tažnou sílu 38 kg a je určen pro rolety
z PVC do plochy 6 m2 a rolety z hliníku
do 5 m2.
» Oba motory jsou určeny pro 8-hrannou
hřídel 60mm.

Roal M 10Nm
Typ.č. 01MR5010

Roal M 20Nm
Typ.č. 01MR5020

Napětí (V)

230 ~ 50 Hz

230 ~ 50 Hz

Výkon (W)

230

230

Odběr (A)

0,68

1,3

Otáčky (ot/min)

17

17

Točivý moment (Nm)

10

20

max. doba běhu (min)

4

4

Třída izolace

F

F

IP44

IP44

22

22

Hlučnost (dB)

< 45

< 45

Rozměry (mm)

Ø 45 × 370

Ø 45 × 420

Název (mechanický)

Krytí
max. počet otáček
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Boční pohon Roal sun...
...pro využití slunce!
»Boční pohon Roal sun L10
pro předokenní rolety s boxem
od 165mm«
Typ.č. 01MOS10
Tento motor s 10 Nm a rozpoznáním překážek
je určen pro použití v předokenních roletách
s velikostí boxu od 165mm.
Koncové polohy si motor nastavuje sám:
jednoduše namontovat, připojit a už je to hotovo.
Náš Roal sun ODS L10 je standardně určen pro
hřídele průměru 60 mm. Menší průměry hřídelí
jsou samozřejmě možné na vyžádání.

Technický výkres
Technické údaje
Jmenovitý točivý moment:
Rychlost otáčení:
Max. odběr:
Napětí:

10 Nm
16 ot/min
3,2 A
12 V

Záruka:

2 roky

Rozměry
Výška:
Šířka:
Hloubka:
Min. velikost boxu:

146 mm
130 mm
23 mm
165 mm
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Roal sun ODS T20
»Roal sun ODS T20 - Se sluneční energií šetříte
a chráníte životní prostředí«
Typ.č. 01MO5020
Tento motor je určen především pro rolety bez přívodu
elektrického napájení, ale jde také o perfektní řešení jako
dodatečná změna z manuální na elektrickou roletu. Ve spojení
s naším elektrořízením a lithium-iontovými dobíjecími akumulátory,
může být vykonáno až 50 provozních cyklů rolet. Nemáme žádné
překážející kabely a také instalace je rychlá a čistá, takže ušetříte
i náklady za elektrikáře. Pohon Roal Sun může být nasazen všude
tam, kde elektrické vedení nechcete nebo není možné přivést.
Trubkový motor ODS T20 s 20 Nm je na 12 V a má vestavěné
koncové spínače. Standardně je motor určen pro hřídele
o průměru 60 mm.

Technický výkres

Technické údaje

Rozměry

Jmenovitý točivý moment: 20 Nm
Rychlost otáčení:
16 ot/min
Napětí:
12 V

Délka:
Průměr trubky:
Hmotnost:

Záruka:
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2 roky

587 mm
50 mm
cca 2,45 kg

Sady adaptérů pro trubkové motory albe
Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Trubkové motory albe Sirius N
Ocelové hřídele 40 mm 8 hranné
03IAS408K

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Trubkové motory Imbius N & Imbius M
Ocelové hřídele 50 mm 8 hranné
03IAS508K

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Trubkové motory Imbius N & Imbius M
Ocelové hřídele 60 mm 8 hranné
03IAS608K

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Trubkové motory Imbius N & Imbius M
Ocelové hřídele 70 mm 8 hranné
03IAS708K

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Trubkové motory Imbius N & Imbius M
Ocelové hřídele 70 mm kruhového průřezu
03IAS70R

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Trubkové motory Imbius N & Imbius M
Ocelové hřídele 78 mm kruhového průřezu
03IAS78R

Pohon:
Hřídel :
Typ.č.:

Trubkové motory albe Maximo
Ocelové hřídele 70 mm kruhového průřezu
03IAS70RMX

Pohon:
Hřídel :
Typ.č.:

Trubkové motory albe Maximo
Ocelové hřídele 78 mm kruhového průřezu
03IAS78RMX

Pohon:
Hřídel :
Typ.č.:

Trubkové motory albe Maximo
Ocelové hřídele 100 mm kruhového průřezu
03IAS100RMX
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Sady adaptérů pro trubkové motory albe Roal
Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

albe Roal bezdrátový / elektrický / mechanický
Ocelové hřídele 40 mm 8 hranné
03RAS408K

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

albe Roal bezdrátový / elektrický / mechanický
Ocelové hřídele 60 mm 8 hranné
03RAS608K

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

albe Roal bezdrátový / elektrický / mechanický
Ocelové hřídele 70 mm 8 hranné
03RAS708K

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

albe Roal bezdrátový / elektrický / mechanický
Ocelové hřídele 70 mm kruhového průřezu
03RAS70R

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

albe Roal bezdrátový / elektrický / mechanický
Ocelové hřídele 78 mm kruhového průřezu
03RAS78RM

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

albe Roal bezdrátový / elektrický / mechanický
Ocelové hřídele 85 mm kruhového průřezu
03RAS85RM

Sady adaptérů pro trubkové motory albe Roal sun
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Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Boční pohon albe Roal sun L10
Ocelové hřídele 40 mm 8 hranné
03OWH40

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Boční pohon albe Roal sun L10
Ocelové hřídele 60 mm 8 hranné
03OWH60

Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

albe Roal sun ODS T20
Ocelové hřídele 60 mm 8 hranné
03OAS608K

Upevňovací systémy, ložiska & držáky
Položka:
Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

UNI držák
Trubkové motory albe Sirius N & Imbius N
všechny druhy hřídelí
03WUWL

Položka:
Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Držák pro předchystané boxy
Trubkové motory albe Sirius N & Imbius N
všechny druhy hřídelí
03WFKL

Položka:
Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Otočné ložisko
Trubkové motory albe Imbius N
všechny druhy hřídelí
03WARL

Položka:

Clipdržák bez desky adaptéru
2 různé desky adaptérů
Deska adaptéru Sirius / Roal 40 SW
Typ.č.: 03WCLS
Deska adaptéru Imbius N
Typ.č.: 03WCLI

1. Položka:
2. Položka:

Položka:
Pohon:
Hřídel:
Typ.č.:

Clipdržák
pro motory Roal
hřídele 60 mm
03WCLR600

Položka:
Hřídel:
Typ.č.:

PVC koncovka s trnem 145mm
hřídele 60 mm
04WHL600

Položka:
Hřídel:
Typ.č.:

PVC koncovka s trnem 75mm
hřídele 60 mm
04WHK590
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Aretační závěsy
Položka: Aretační závěs
1 dílný
Pohony: Motory
s rozpoznáním překážky
Hřídel:
Všechny druhy hřídelí
Typ.č.:
03SHSS1
Položka: Aretační závěs
2 dílný
Pohony: Motory
s rozpoznáním překážky
Hřídel:
Všechny druhy hřídelí
03SHSS2
Typ.č.:

Položka: Aretační závěs
3 dílný
Pohony: Motory
s rozpoznáním překážky
Všechny druhy hřídelí
Hřídel:
03SHSS3
Typ.č.:
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Ovládací zařízení pro mechanické trubkové motory

RELAX

Micro

Easy Time

Typ.č. 02STR

Typ.č. 02STM

Typ.č. 02TET

Jednoduchost a funkčnost v jednom za
bezkonkurenční cenu.

Jednoduchost a funkčnost v jednom.

Hodiny, které jsou jednoduché na
obsluhu a získají si vás svým
nadčasovým designem.

»
»

Velmi jednoduchá obsluha, na
všechno stačí jen tři tlačítka.
Denní / týdenní programování
Generátor náhodného nastavení
Pomocí adaptéru 50 x 50 mm
vestavný do různých typů
instalačních rámečků.
Včetně 1 násobného rámečku
Paměťová funkce: Dvěma stisky
uloží Relax aktuální čas pro
každodenní opakování stažení
a vytažení rolety.

»
»
»

»
»

Technické údaje

Velmi jednoduchá obsluha, na
všechno stačí jen tři tlačítka.
Denní / týdenní programování
Generátor náhodného nastavení
Pomocí adaptéru 50 x 50 mm
vestavný do různých typů
instalačních rámečků.
Včetně 1 násobného rámečku
Paměťová funkce: Dvěma stisky
uloží Micro aktuální čas pro
každodenní opakování stažení
a vytažení rolety.

»
»
»

»
»

Technické údaje
»

»
»
»
»
»
»
»
»

Jmenovité napětí: 230 V AC –
50 Hz ± 10 %
Spínací napětí: max. 230 V AC
Spínací proud: 3 A
Rozsah teplot: 0°C – 60°C
Krytí: IP 20
Připojení: 0,5 – 2,5 mm2
jednodrátově
Rozměry (š × v × hl):
64 × 64 × 40 mm
Vestavba do elektroinstalační
krabice pod omítku

»
»
»
»
»
»
»

Jmenovité napětí: 230 V AC –
50 Hz ± 10 %
Spínací napětí: max. 230 V AC
Spínací proud: 5 A
Rozsah teplot: 0°C – 60°C
Krytí: IP 20
Připojení: 0,5 – 2,5 mm2
jednodrátově
Rozměry (š × v × hl):
80 × 80 × 40 mm
Vestavba do elektroinstalační
krabice pod omítku

»

Velmi jednoduchá obsluha, na
všechno stačí jen tři tlačítka.
Denní programování
Týdenní programování
Generátor náhodného nastavení
S bezpotenciálním spínacím
kontaktem.
Včetně 1 násobného rámečku
Pomocí adaptéru 50 x 50 mm
vestavný do různých typů
instalačních rámečků.
Paměťová funkce: Dvěma stisky
uloží Easy Time aktuální čas pro
každodenní opakování stažení
a vytažení rolety.

»
»
»
»
»
»
»

Technické údaje
»
»
»
»
»
»
»
»

Jmenovité napětí: 230 V AC –
50 Hz ± 10 %
Spínací napětí: max. 230 V AC
Spínací proud: 7 A
Rozsah teplot: 0°C – 60°C
Krytí: IP 20
Připojení: 0,5 – 2,5 mm2
jednodrátově
Rozměry (š × v × hl):
80 × 80 × 40 mm
Vestavba do elektroinstalační
krabice pod omítku
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Micro Sun

Easy Sun

Typ.č.

Typ.č.

02STMS

Hodiny s přívodem přímo ke slunci.
» Velmi jednoduchá obsluha, na
všechno stačí jen tři tlačítka.
» Denní / týdenní programování
» Generátor náhodného nastavení
» S bezpotenciálovým spínacím
kontaktem.
» Pomocí adaptéru 50 x 50 mm
vestavný do různých typů
instalačních rámečků.
» Včetně 1 násobného rámečku
» Paměťová funkce: Dvěma stisky
uloží Micro Sun aktuální čas pro
každodenní opakování stažení
a vytažení rolety.
Technické údaje
» Jmenovité napětí: 230 V AC –
50 Hz ± 10 %
» Spínací napětí: max. 230 V AC
» Spínací proud: 3 A
» Rozsah teplot: 0°C – 60°C
» Krytí: IP 20
» Připojení: 0,5 – 2,5 mm2
jednodrátově
» Rozměry (š × v × hl):
80 × 80 × 56 mm
» Vestavba do elektroinstalační
krabice pod omítku
» dodatečně lze objednat
regulovatelný senzor světla/
soumraku
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02STES

Velmi jednoduchá obsluha, na všechno
stačí jen tři tlačítka.
»
»
»
»

»

Denní programování
Týdenní programování
Generátor náhodného nastavení
Paměťová funkce, kdy dvěma stisky
uloží Easy Sun aktuální čas pro
každodenní opakování stažení
a vytažení rolety.
Snadné připojení regulovatelného
senzoru světla/soumraku
Technické údaje
» Jmenovité napětí: 230 V AC –
50 Hz ± 10 %
» Spínací napětí: max. 230 V AC
» Spínací proud: 3 A
» Rozsah teplot: 0°C – 60°C
» Krytí: IP 20
» Připojení: 0,5 – 2,5 mm2
jednodrátově
» Rozměry (š × v × hl):
80 × 80 × 56 mm
» Vestavba do elektroinstalační
krabice pod omítku
» dodatečně lze objednat
regulovatelný senzor světla/
soumraku

Easy Sun senzor světla/
soumraku 1,5m
Typ.č.

02ESS15

Volitelné příslušenství ke spínacím
hodinám „Easy Sun“.
Nastavení charakteristiky spínání při
světle/soumraku se provádí přímo na
senzoru.

Micro Sun senzor světla/
soumraku 1,5m / 3,0m
Typ.č.

02SMSS15 (pro 1,5m)
02SMSS3 (pro 3,0m)

Volitelné příslušenství ke spínacím
hodinám „Micro Sun“.

Lumina Duo

Světelný senzor SD15

Mechanický spínač

Typ.č.

Typ.č.

Typ.č.

ACLDUP

Podobně jako příbuzný Duomatic 50
nabízejí tyto hodiny „něco navíc“ pro
každého. V »režimu Lumina« tak máte
možnost na každý den naprogramovat
několik časů otevření a zavření a to do
2 různých týdenních programů. Dále je
k nim možné připojit modul SD15,
jehož senzor se přísavkou jednoduše
připevní na okenní tabuli. Přepnutím
spínacích hodin do »režimu Duomatic«
máte k dispozici všechny funkce
spínacích hodin
»Duomatic 50«.
Funkce přístroje - režim
»LUMINA«: Dva časy denně
k naprogramování stažení a vytažení,
2 týdenní programy (AUTOMATIC
1+2), prázdninový režim (generátor
náhodného nastavení), resetovací
tlačítko, nastavení letního/zimního
času, krokový provoz pro nastavení
lamel/žaluzií, vstup pro bezpotenciálový
kontakt senzor světla/soumraku,
chronologické intuitivní menu, základní
přednastavení ve výrobě, pouze
jednofunkční tlačítka

02ILDS

Senzor světla/soumraku pro spínací
hodiny Lumina Duo.
S pomocí přísavky se tento senzor
jednoduše upevní na sklo.
Pancíř rolety pak při dopadu světla
sjede až k místu, kde je upevněn
světelný senzor.
Přívodní kabel je standardně dlouhý
1,5 m. Jiné délky na vyžádání.
Technické údaje „Lumina Duo“:
» Jmenovité provozní napětí:
230V/50Hz (+10%/-15%)
» Spínací napětí: < 250V AC
» Spínací proud: max. 5 A
» Rozsah provozních teplot: -5° C
až 45° C
» Doba chodu: max. 3 min
» Záložní doba hodin: nejméně 8h
» Zpoždění sepnutí: 0,5 s
» Přesnost: < 5 s/den
» Připojení: Šroubovací svorka
s ochranou vodičů
» Krytí: IP 40
» Třída ochrany: II
» Shoda: CE

02IKS

Klasika mezi našimi ovládacími
přístroji. Tento otočný spínač je
miliónkrát osvědčený, má kryt
z kvalitního Duroplastu, který je odolný
proti poškrábání, kvalitní postříbřené
kontakty, oboustranné spínací ústrojí
a odpružené kontakty. Otočný spínač
pro spolehlivou každodenní funkci, na
celé roky a desetiletí.
Funkce přístroje: K použití pro
ovládání rolet a rolovacích vrat.
Alternativně má přestavitelnou z funkci
krokování nebo klasického spínače
sepnutí nahoru/dolů na funkci pouze
krokování (bez aretace).
Technické údaje
» Jmenovité provozní napětí: 220V
~ 50Hz
» Použití: pouze vnitřní prostory
» Shoda: CE
» 2 roky záruka!
Kvalita
Ovládací zařízení a jejich výroba jsou
pravidelně podrobovány kontrolám
jakosti.
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Duomatic 50

Easy Master

Rámeček na omítku

Typ.č.

Typ.č.

Typ.č.

ACDMUP

Jedny z nejznámějších spínacích hodin
v Německu - Duomatic 50. Výhoda
těchto hodin je ve velmi dobrém
poměru cena/užitná hodnota. I přes
jednoduchou výbavu obsahuje
nejběžnější funkce: ruční ovládání,
automatické časové spínání
a generátor náhodného spínání.
Vynikající pomocník pro každý den.
Funkce přístroje: Jeden čas denně
k naprogramování stažení a vytažení,
prázdninový režim (generátor
náhodného nastavení), resetovací
tlačítko, nastavení letního/zimního
času, krokový provoz, intuitivní menu,
pouze jednofunkční tlačítka
Technické údaje
» Jmenovité provozní napětí:
230V/50Hz (+10%/-15%)
» Spínací napětí: < 250V AC,
Spínací proud: max. 5 A
» Rozsah provozních teplot: -5° C
až 45° C
» Doba chodu: max. 3 min
» Záložní doba hodin: nejméně
18h
» Zpoždění sepnutí: 0,5 s
» Přesnost: < 5 s/den
» Připojení: Šroubovací svorka
s ochranou vodičů
» Krytí: IP 40
» Třída ochrany: II
» Shoda: CE
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02STEM

Spínací hodiny, v jejichž stínu stojí
téměř všechny ostatní.
» Velmi jednoduchá obsluha, na
všechno stačí jen tři tlačítka.
» Denní programování
» Týdenní programování
» Generátor náhodného nastavení
» S bezpotenciálovým spínacím
kontaktem.
» Včetně 1 násobného rámečku
» Pomocí adaptéru 50 x 50 mm
vestavný do různých typů
instalačních rámečků.
» Paměťová funkce: Dvěma stisky
uloží Easy Master aktuální čas pro
každodenní opakování stažení
a vytažení rolety.
Technické údaje
» Jmenovité napětí: 230 V AC –
50 Hz ± 10 %
» Spínací napětí: max. 230 V AC
» Spínací proud: 3 A
» Rozsah teplot: 0°C – 60°C
» Krytí: IP 20
» Připojení: 0,5 – 2,5 mm2
jednodrátově
» Rozměry (š × v × hl):
80 × 80 × 56 mm
» Vestavba do elektroinstalační
krabice pod omítku

02IAPR

Rámeček pro vestavění přístrojů
s upevněním na omítku. Vhodný pro
Duomatic 50, Lumina Duo, otočný
spínač a všechny ostatní běžné
přístroje a spínače pro rozměr 50×50
s možností montáže pod omítku.
Rámeček není určen pro přístroje albe
Line albetronic.

Dálkové ovládání Roal mote

Dálkové ovládání Roal
mote s 1 kanálem

Dálkové ovládání Roal
mote s 8 kanály

Dálkové ovládání Roal
mote s 16 kanály

Typ.č.

Typ.č.

Typ.č.

02RM1

02RM8

02RM16

Roal mote vás přesvědčí jednoduchou
obsluhou a moderním designem.

Roal mote vás přesvědčí jednoduchou
obsluhou a moderním designem.

Roal mote vás přesvědčí jednoduchou
obsluhou a moderním designem.

Ovládá všechny motory s přijímačem
a přijímače rádiových signálů. Jedním
stiskem tlačítka je Roal mote připraven
k ovládání.

Ovládá všechny motory s přijímačem
a přijímače rádiových signálů. Jedním
stiskem tlačítka je Roal mote připraven
k ovládání.

Ovládá všechny motory s přijímačem
a přijímače rádiových signálů. Jedním
stiskem tlačítka je Roal mote připraven
k ovládání.

Ovladač pracuje na rádiové frekvenci
433,92 MHz s plovoucím kódem.
V balení dostanete i jednu 3V baterii
CR2430 a plastový držák
k přišroubování na zeď.

Ovladač pracuje na rádiové frekvenci
433,92 MHz s plovoucím kódem.
Je možné s ním ovládat až 8 přijímačů
jednotlivě nebo v jedné skupině. Aktivní
přijímač se zobrazuje blikáním na
displeji.

Ovladač pracuje na rádiové frekvenci
433,92 MHz s plovoucím kódem. Je
možné s ním ovládat až 16 přijímačů
jednotlivě nebo v jedné skupině. Aktivní
přijímač se zobrazuje blikáním na
displeji.

Dálkové ovladače Roal jsou
kompatibilní pouze s motory s přijímači
Roal a přijímači rádiových signálů Roal!

V balení dostanete i jednu 3V baterii
CR2430 a plastový držák
k přišroubování na zeď.

V balení dostanete i jednu 3V baterii
CR2430 a plastový držák
k přišroubování na zeď.

Dálkové ovladače Roal jsou
kompatibilní pouze s motory s přijímači
Roal a přijímači rádiových signálů Roal!

Dálkové ovladače Roal jsou
kompatibilní pouze s motory s přijímači
Roal a přijímači rádiových signálů Roal!

Technické údaje (Roal mote s 1 / 8 / 16 kanály & 4 kanálové a časovým spínačem):
»
»
»
»
»
»
»

Frekvenční pásmo:
Typ baterie:
Provozní proud:
Rozsah okolní teploty:
Krytí:
Kompatibilita:
Rozměry (d×š) v cm:

433,92 MHz (s plovoucím kódem)
12V 27A
≤ 12mA
-10°C až + 60°C
IP30
S motory s přijímači Roal a přijímači rádiových signálů
14,5 × 4,9
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Dálkové ovládání Roal
mote se 4 kanály
a časovým spínačem
Typ.č.

02RM4ZS

Roal mote vás přesvědčí jednoduchou
obsluhou a moderním designem.
Ovládá všechny motory s přijímačem
a přijímače rádiových signálů. Jedním
stiskem tlačítka je Roal mote připraven
k ovládání libovolného počtu motorů
a rovněž přijímačů Roal
Ovladač pracuje na rádiové frekvenci
433,92 MHz s plovoucím kódem. Ruční
vysílač disponuje 4 programovatelnými
paměťovými místy vždy pro jeden čas
vytažení nebo stažení rolety.
Ke každému tomuto paměťovému
místu lze přiřadit jeden určitý kanál
nebo všechny 4 kanály. Kromě toho je
možné paměťové místo aktivovat jen
na jeden den v týdnu nebo na týdenní
schema.
V balení dostanete i jednu 3V baterii
CR2430 a plastový držák
k přišroubování na zeď.
Dálkové ovladače Roal jsou
kompatibilní pouze s motory s přijímači
Roal a přijímači rádiových signálů Roal!
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Dálkové ovládání Roal
mote mini s 1 kanálem
Typ.č.

02RM1M

Moderní design a funkčnost spojena
v jednom dálkovém ovládání.
Roal mote mini vás přesvědčí
jednoduchou obsluhou a praktickou
velikostí v moderním designu!
Ovládávšechny motory Roal F
s přijímačem a přijímače rádiových
signálů. Ovladač funguje stejně jako
„velké“ ovladače. Jedním stiskem
tlačítka je Roal mote mini připraven
k ovládání.
Ovladač pracuje na rádiové frekvenci
433,92 MHz s plovoucím kódem.
Technické údaje:
» Frekvenční pásmo: 433,92 MHz
(s plovoucím kódem)
» Typ baterie: 12V 27A
» Provozní proud: ≤ 12mA
» Rozsah okolní teploty: -10°C až
+ 60°C
» Krytí: IP30
» Kompatibilita: S motory s
přijímači Roal a přijímači
rádiových signálů
» Rozměry (d×š×v) v mm:
59 (70) × 25 × 15

Nástěnné bezdrátové ovladače Roal Tronic

Nástěnný bezdrátový
ovladač Roal tronic
s 1 kanálem

Nástěnný bezdrátový
ovladač Roal tronic
s 16 kanály

Typ.č.

Typ.č.

02RT1WT

02RT16WT

Roal tronic s 1 kanálem vás přesvědčí
jednoduchou obsluhou a moderním
designem.

Roal tronic s 16 kanály vás přesvědčí
jednoduchou obsluhou a moderním
designem.

Ovládá všechny motory s přijímačem
a přijímače rádiových signálů. Jedním
stiskem tlačítka je Roal tronic připraven
k ovládání.

Ovládá všechny motory s přijímačem
a přijímače rádiových signálů. Jedním
stiskem tlačítka je Roal tronic připraven
k ovládání.

Ovladač pracuje na rádiové frekvenci
433,92 MHz s plovoucím kódem.
V balení dostanete i jednu 3V baterii
(CR2430) a nástěnný plastový rámeček
k přišroubování na zeď.

Ovladač pracuje na rádiové frekvenci
433,92 MHz s plovoucím kódem.
Je možné s ním ovládat až 16 přijímačů
jednotlivě nebo v jedné skupině.

Dálkové ovladače Roal jsou
kompatibilní pouze s motory s přijímači
Roal!

Aktivní přijímač se zobrazuje blikáním
na displeji.
V balení dostanete i jednu 3V baterii
(CR2430) a nástěnný plastový rámeček
k přišroubování na zeď.
Dálkové ovladače Roal jsou
kompatibilní pouze s motory s přijímači
Roal!

Technické údaje:
Roal tronic s 1 / 16 kanály || Roal tronic pod omítku
» Frekvenční pásmo:
433,92 MHz (s plovoucím kódem)
» Typ baterie:
12V 27A
» Provozní proud:
≤ 12 mA || 220 V
» Rozsah okolní teploty: -10°C až + 60°C
» Krytí:
IP30
» Kompatibilita:
S motory s přijímači Roal a přijímači rádiových signálů
» Rozměry v cm:
8 × 8 (d×š) || 8 × 8 × 4,75 (d×š×v)

Nástěnný bezdrátový
ovladač Roal tronic se
4 kanály a časovým
spínačem
Typ.č.

02RT4WTZ

Roal tronic vás přesvědčí jednoduchou
obsluhou a moderním designem.
Ovládá všechny motory s přijímačem
a přijímače rádiových signálů. Jedním
stiskem tlačítka je Roal mote připraven
k ovládání libovolného počtu motorů
a rovněž přijímačů Roal
Ovladač pracuje na rádiové frekvenci
433,92 MHz s plovoucím kódem.
Nástěnný vysílač disponuje
4 programovatelnými paměťovými
místy vždy pro jeden čas vytažení nebo
stažení rolety.
Ke každému tomuto paměťovému
místu lze přiřadit jeden určitý kanál
nebo všechny 4 kanály. Kromě toho je
možné paměťové místo aktivovat jen
na jeden den v týdnu nebo na týdenní
schema.
V balení dostanete i jednu 3V baterii
CR2430. Dálkové ovladače Roal jsou
kompatibilní pouze s motory s přijímači
Roal a přijímači rádiových signálů!
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Spínací hodiny Roal
tronic pod omítku
s vestavěným rádiovým
přijímačem
Typ.č.

02RTUPE

Roal tronic s vestavěným rádiovým
přijímačem. Dokonalý multitalent!
Spínací hodiny ohromí množstvím
funkcí, možnostmi využití a vestavěným
rádiovým přijímačem, se kterým lze
každý motor ovládat dálkově.
Pomocí přijímače Roal mote se dají
nastavit hodiny. Ovladač pracuje na
rádiové frekvenci 433,92 MHz
s plovoucím kódem.
Roal tronic pod omítku disponuje vždy
8 časy pro otevření a zavření na
jeden den. Navíc je ještě možné zadat
týdenní schema.
Roal Tronic je kompatibilní s ovladači
Roal mote!
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Rádiový přijímač Roal
Typ.č.

02RFE

S pomocí přijímače rádiových signálů
Roal se z mechanického nebo
elektrického motoru stane bezdrátový
motor.
Použitím vícekanálového vysílače
se může provádět ovládání skupiny
přijímačů a bezdrátových motorů.
Existuje i možnost nastavit v přijímači
rádiových signálů časový program
našim 4 kanálovým dálkovým
ovladačem.
Přijímač rádiových signálů Roal je
kompatibilní s dálkovými ovladači Roal!
Přijímač rádiových signálů lze použít
u všech trubkových motorů na 230
V, které mají dva ovládací kontakty
(nahoru/dolů) a rovněž jeden fázový
vodič, střední vodič a uzemňovací
vodič.

Sluneční a větrné čidlo Roal

Sluneční a větrné čidlo
Roal SWSW
Typ.č.

02RFWSW

Pomocí snímače slunečního svitu
a větru mohou být řízeny bezdrátové
motory Roal na základě světelných
podmínek a síly větru. Roal SWSW
se hodí zejména pro všechny druhy
markýz a žaluzií, ale také rolet, které
jsou poháněny našimi bezdrátovými
motory Roal.
Díky jeho všestrannosti můžete svůj
nábytek ochránit před silným přehřátím
a vyblednutím. Snímač obsahuje
senzor světla, pracující v 5 stupních
v rozmezí 2.000 - 40.000 luxů, a je
tím pádem snadno nastavitelný podle
potřeby.
Senzor světla lze kompletně vyřadit
z činnosti, aby se například zabránilo
vyklopení markýzy v nepřítomnosti.
Kromě toho je ve snímači Roal SWSW
i snímač rychlosti větru, který je rovněž
nastavitelný v 5 stupních pro rychlosti
větru 10 km/h až 40 km/h. Snímač
větru lze rovněž vyřadit z činnosti.

Technické údaje:
» Napájení: Fotovoltaický panel / akumulátor
» Frekvenční pásmo: 433,92 MHz (s plovoucím kódem)
» Typ baterie: NiMH 3,6 V
» Provozní proud: ≤ 12mA
» Rozsah okolní teploty: -10°C až + 60°C
» Krytí: IP44
» Kompatibilita: S motory s přijímači Roal a přijímači
rádiových signálů
» Rozměry (d×š) v mm: 145 × 49
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Elektrořízení Roal Sun

Roal sun E-Port Wall Plate
Typ.č.

02OEWP

Nástěnný držák je spojovací článek
mezi motorem a přenosnou řídící
jednotkou. Nástěnný držák je
s motorem propojen 2 pólovým
kabelem. Jakmile je řídící jednotka
vložena do nástěnného držáku, napájí
motor elektrickou energií a zařízení
může být ovládáno.
Technické údaje
Výška 82,8 mm
Šířka 83,4 mm
Hloubka 37,4 mm
Hmotnost 48 g

Nabíjecí panel Roal sun
E-Solar 2W

Roal sun E-Port
Controller

Typ.č.

Typ.č.

02OSP

Napájení našich akumulátorů může
být zajištěno fotovoltaickým panelem,
využijte energii slunce!
Řídící jednotka Roal sun E-ﬁx se
umístí do vnitřních prostor a propojí
se kabelem s fotovoltaickým panelem.
Baterie tak není vystavena žádným
povětrnostním vlivům, což přispívá ke
znatelnému prodloužení její životnosti.
Fotovoltaický panel se umístí buď na
box předokenní rolety nebo na fasádu.
Zpravidla stačí 1-2 hodiny slunečního
svitu denně k nabití baterie.
Fotovoltaický panel může být použit
pouze s našimi řídícími jednotkami.
Technické údaje
Výška 130 mm
Šířka 315 mm
Hloubka 19 mm
Výkon 2 W

Nabíječka Roal sun ODS
230V
Typ.č.

02OS230V

Síťová nabíječka slouží k nabíjení řídící
jednotky Roal sun z kterékoliv zásuvky
230 V.
Nabíječka může být připojena k řídící
jednotce nebo k nástěnnému držáku.
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02OEC

Řídící jednotka Roal sun E-Port
Controller slouží k jednoduché
automatizaci a ovládání trubkového
motoru Roal ODS T20 nebo bočního
pohonu ODS L10.
Skládá se ze dvou částí:
Přenosného akumulátoru a řídící
jednotky. Roal sun E-Port Controller
spojuje ovládání a napájení baterií
do jednoho přístroje s moderním
designem. Řídící jednotka může být
kdekoliv znovu nabita.
Technické údaje
Výstupní napětí 14,4 V
Baterie Li-Ion
Výška 108,5 mm
Šířka 81,2 mm
Hloubka 30,4 mm
Čas pro plné nabití
8 hodin
Počet provedených cyklů až 50

Bezdrátové ovladače Roal Sun

Bezdrátové ovladače Roal sun
E-Fix DC pod omítku

Bezdrátový přenosný ovladač
Roal sun

Typ.č.

Typ.č.

02OEUF

Řídící jednotka Roal sun E-Fix slouží k jednoduché
automatizaci a ovládání bočního pohonu ODS L10 nebo
trubkového motoru Roal ODS T20. Skládá se ze tří částí:
krytu přístroje pro montáž pod omítku s bateriemi, řídící
jednotky a vestavěného rádiového přijímače.
Roal sun E-Fix DC spojuje ovládání a napájení baterií
do jednoho přístroje s moderním designem.
S naší bezdrátovou řídící jednotkou E-Fix uděláte z našich
motorů bezdrátový pohon. Naše dálkové ovládače Roal sun
s 1 kanálem nebo Roal sun s 9 kanály pak mohou tuto řídící
jednotku dále jednoduše ovládat.
Řídící jednotka také disponuje tlačítkem Favourite: Tímto
tlačítkem může být naprogramována zvolená poloha.
Jestliže je stisknuto toto tlačítko, sjede roleta nejdříve do
uzavřené polohy a potom se otevře až do naprogramované
polohy.
Technické údaje
» Výstupní napětí 14,8 V
» Baterie 600mAh Li-Ion
» Výška 83 mm
Šířka 83 mm
Hloubka 30 mm
» Hmotnost 190 g
» 2 roky záruka!

02OERF

Bezdrátová řídící jednotka Roal sun E-Port Controller slouží
k jednoduché automatizaci a ovládání trubkového motoru
Roal ODS T20 nebo bočního pohonu ODS L10.
Skládá se ze tří částí: Přenosného akumulátoru, řídící
jednotky a rádiového přijímače. Roal sun E-Port Controller
spojuje ovládání a napájení baterií do jednoho přístroje
s moderním designem. Řídící jednotka může být kdekoliv
znovu nabita.
S našim přenosným akumulátorem/řídící jednotkou/
rádiovým přijímačem můžete změnit naše motory na
bezdrátový pohon; s našimi ovladači Roal s 1 kanálem nebo
Roal s 9 kanály pak může řízení probíhat pomocí dálkového
ovládání.
Technické údaje
» Výstupní napětí 14,4 V
» Baterie Li-Ion
» Výška 108,5 mm
Šířka 81,2 mm
Hloubka 30,4 mm
» Čas pro plné nabití 8 hodin
» Počet provedených cyklů až 50
» 2 roky záruka!
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Dálkové ovládání Roal sun
s 1 kanálem
Typ.č.

02OM1

S našim 1 kanálovým dálkovým ovládáním může být
ovládána buď bezdrátová řídící jednotka Roal Sun E-Port
Controller nebo bezdrátová řídící jednotka Roal sun
E-Fix DC.
Takto pak mohou být dálkovým ovládáním řízeny trubkové
motory Roal ODS T20 nebo boční pohony ODS L10.
Dálkové ovládání moderního designu s jednoduchým
programováním musí mít každý znalec. Naše dálkové
ovladače jsou vždy dodávány s nástěnným držákem.
Ve spojení s bezdrátovou řídící jednotkou Roal E-Fix může
být rádiovým signálem spouštěna i funkce Favourite.
Technické údaje
» Výška 43,92 mm
Šířka 111,30 mm
Hloubka 22,2 mm
» Hmotnost cca 58 g
» Dosah cca 50 metrů
» Frekvence 433 MHz
» 2 roky záruka!
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Dálkové ovládání Roal sun s 9 kanály
Typ.č.

02OM9

S našim 9 kanálovým dálkovým ovládáním může být
ovládána buď bezdrátová řídící jednotka Roal Sun E-Port
Controller nebo bezdrátová řídící jednotka Roal sun E-Fix
DC. Takto pak mohou být dálkovým ovládáním řízeny
trubkové motory Roal ODS T20 nebo boční pohony
ODS L10.
Tento skutečný multitalent dokáže na svých 9 kanálech
ovládat 9 jednotlivých zařízení nebo 9 libovolně velkých
skupin zařízení. Navíc má dobře čitelný LED displej a volič
kanálů se snadnou manipulací.
Dálkové ovládání moderního designu s jednoduchým
programováním musí mít každý znalec. Naše dálkové
ovladače jsou vždy dodávány s nástěnným držákem.
Ve spojení s bezdrátovou řídící jednotkou Roal E-Fix může
být rádiovým signálem spouštěna i funkce Favourite.
Technické údaje
» Výška 43,92 mm
Šířka 111,30 mm
Hloubka 22,2 mm
» Hmotnost cca 58 g
» Dosah cca 50 metrů
» Frekvence 433 MHz
» 2 roky záruka!

Relé se 2 výstupy

Relé se 4 výstupy

Typ.č.

Typ.č.

ACR2U230

Relé se 2 výstupy, montáž pod omítku,
výstupy spínány pouze společně
(230V~ 50Hz), pro sepnutí 2 motorů
jedním spínačem. Pro elektrické
pohony rolet a stínících zařízení.
Ovládání připojeného pohonu se děje
přivedením řídícího napětí na společný
vstup.
Pro ovládání jednotlivých zařízení se
mohou použít mechanické spínače
nebo také elektronické časové spínače.

ACR4U230

Relé se 4 výstupy, montáž pod omítku,
výstupy spínány pouze společně
(230V~ 50Hz), pro sepnutí 4 motorů
jedním spínačem. Pro elektrické
pohony rolet a stínících zařízení.
Ovládání připojeného pohonu se děje
přivedením řídícího napětí na společný
vstup.
Pro ovládání jednotlivých zařízení se
mohou použít mechanické spínače
nebo také elektronické časové spínače.
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„world in motion“
Heinrich Innovation s.r.o.
Skalice 317
738 01 Frýdek-Místek
Tel: +420 739 304 645
Email: info@trubkovemotory.cz
www.trubkovemotory.cz

»Vaše partnerská ﬁrma«

albe GmbH
Trubkové motory a řídící jednotky
» Sídlo «
Dieselstrasse 2
31737 Rinteln
NĚMECKO
www.albe-gmbh.com

